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Landbouwdata • Data zijn belangrijk, ook in de landbouw. Om het belang van
data en hun aantal aan te dikken, wordt van big data gesproken. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Schauvliege riep 2018 uit tot het ‘Jaar
van de data in de landbouw’. Het departementen Landbouw en Visserij en het
ILVO (het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) namen in
dat kader reeds meerdere initiatieven (studiedagen, demonstratieprojecten,
onderzoeksprojecten, rapporten). De focus ligt op data die door landbouwers
en tuinders op hun bedrijf worden verzameld en nuttig kunnen worden gebruikt. Ook de overheid maakt gebruik van heel wat landbouwdata om haar
taken uit te voeren. Hierbij zet zij hard in op het zogenaamde ‘once only’-principe, dat betekent dat de gegevens gehaald worden waar ze beschikbaar zijn,
zonder ze telkens weer te moeten opvragen bij de landbouwers. Dat voorkomt
administratieve last en verhoogt de kwaliteit van de gegevens.
Zodra een landbouwbedrijf zich geregistreerd heeft bij het departement Landbouw en Visserij koppelt het departement het bedrijf aan de gegevens van de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daardoor worden wijzigingen van
naam, adres, rechtsvorm en stopzetting direct overgenomen. Daarnaast kan
het departement gemakkelijk de statuten raadplegen, bijvoorbeeld bij een
aanvraag voor investeringssteun. Ook uit het rijksregister worden data gehaald
zoals de leeftijd van boeren om in aanmerking te komen voor ‘steun voor jonge
boeren’. Voor adreswijzigingen kan het departement bij het Centrale Referentieadressenbestand (CRAB) terecht. Identificatiegegevens worden ook gedeeld
met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
Diergegevens haalt het departement rechtstreeks op bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen dat de gegevens van het Veeportaal voor het departement
ontsluit. Voorgedrukte gegevens op de verzamelaanvraag worden opgehaald bij
de Basiskaart Vlaanderen, focusgebieden nitraat en erosiegevoelige gebieden
bij het departement Omgeving. Gegevens van de verzamelaanvraag worden op
hun beurt gedeeld voor kwaliteitscontrole en impactstudies maar ook voor de
uitvoering van het mestdecreet, beheersovereenkomsten, biocontrole-organen
en controles van het FAVV. Dat alles gebeurt met respect voor de privacy en
bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie op onderstaande website.
Naar: https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwcijfers/data-de-landbouw
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EUROPESE LANDBOUW IS KLEINSCHALIG
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Europa • Van de 10,3 miljoen landbouwbedrijven in de Europese Unie (EU) is
twee derde kleiner dan 5 ha. Dat klinkt op het eerste gezicht verrassend. In
2016 was in de EU ongeveer 171 miljoen ha land voor landbouw in gebruik. Dat
is 40% van de totale EU-oppervlakte. De bedrijven van 5 ha en minder beslaan
amper 6% van het Europees landbouwareaal. De helft van de Europese landbouwoppervlakte (52,5%) wordt bewerkt door de 3,3% bedrijven die 100 ha
hebben of meer. Eurostat deelt het aantal landbouwbedrijven in de EU dan ook
op in drie categorieën, met name bestaanslandbouw, kleine en middelgrote
familiale bedrijven en de grote landbouwbedrijven. Noteer dat een derde van de
Europese landbouwbedrijven in Roemenië ligt. Roemenië vertekent dan ook
sterk het beeld dat Eurostat van de Europese landbouw schetst. In Roemenië
bevinden zich immers de meeste kleine landbouwbedrijven, maar ook het
grootste.
Naar: ‘Farm structure survey 2016’, Eurostat

Voeding • Het jongste economisch
jaarverslag van Fevia, de koepel van de
Belgische voedingsindustrie, vertoont
een dubbel beeld. Enerzijds zijn omzet,
export, investeringen en jobs sterk
gestegen tegenover het jaar voordien.
Anderzijds staat de afzet van Belgische
voedingsproducten op de eigen Belgische markt onder sterke druk als
gevolg van een opeenstapeling van
taksen en heffingen op eigen producten
en door de sterke concurrentie uit het
buitenland. De krimp op de Belgische
afzetmarkt gaat bovendien gepaard met
protectionisme in de ons omringende
landen en gevolgen van de aangekondigde brexit. De Belgische voedingssector kampt bovendien met een tekort aan
geschikt personeel. De voedingssector
is niet de enige schakel in de voedingsketen die hiermee te kampen heeft.
Toeleveringssectoren zoals de mengvoederindustrie en de productie en
handel van landbouwmachines kampen
met hetzelfde probleem. Jobs, jobs,
jobs …
Naar: ‘Economische ontwikkeling
van de Belgische voedingsindustrie’,
economisch jaarverslag 2017-2018,
www.fevia.be.
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